
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 25 MEI 2020 OM 16.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Carine Portois, Mathieu Mas: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1. Schepencollege en vast bureau Pinkstermaandag.

Het college beslist de vergaderingen van het college en het vast bureau van maandag 1 juni 
(Pinkstermaandag) te verplaatsen naar dinsdag 2 juni om 8.00u.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Deelname aan een groepsaankoop zonnepanelen via Energiehuis BEA, ism SOLVA

Het college gaat ermee akkoord deel te nemen aan een groepsaankoop van zonnepanelen via het 
Energiehuis BEA in samenwerking met de dienstverlenende intercommunale SOLVA.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

3. Aktename.  Verzaking verkavelingsvergunning.  Hoek Gentstraat - Doornikse Heerweg.

Het college neemt akte van de verzaking aan de verkavelingsvergunning die op 13 april 2015 werd 
afgeleverd voor de grond hoek Gentstraat - Doornikse Heerweg.

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Deinzestraat 48.  Verbouwen en minimaal uitbreiden 
woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de verbouwing en kleine uitbreiding van de woning 
Deinzestraat 48.

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Steenbakkersstraat 48.  Bouwen van een garage.

Voor het bouwen van een garage Steenbakkersstraat 48 levert het college een omgevingsvergunning af.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Aalststraat 118.  Slopen woning en bouwen 
meergezinswoning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van het pand met garage Aalststraat 118 en 
het bouwen van een meergezinswoning.

7. Weigeren Omgevingsvergunning. Georges Lobertstraat/Westerring.  Regularisatie publiciteit.

De regularisatieaanvraag voor het plaatsen van publiciteit Georges Lobertystraat 4/Westerring wordt door 
het college geweigerd.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Prins Leopoldstraat 87. Plaatsen reclame . 

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van publiciteit op de gevel van het café 
Prins Leopoldstraat 87.

BESTUUR CULTUUR

9. Verplaatsen geannuleerde voorstellingen/evenementen wegens Coronavirus - Update 3.

Het college gaat akkoord met de verplaatsing van de door de coronamaatregelen geannuleerde 
voorstellingen en evenementen van de dienst cultuur naar een latere datum. 



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

10. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkfabrieken Sint-Walburga en 
Sint-Martinus Melden.

EVENEMENTEN

11. Politiereglement: parkeerverbod in de Nederstraat

Goedkeuring van het politiereglement met tijdelijk parkeerverbod in de Nederstraat in het kader van de 
coronamaatregelen om het winkelen veiliger te maken. Het gaat over locaties waar het voetpad te smal is 
om voldoende afstand te bewaren.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

12. Renovatie collector Bruwaan - Serpentstraat - project Aquafin 23219 - Investerings- en 
optimalisatieprogramma 2018. Aanvraag ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut.

Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag van Aquafin om een ministerieel besluit tot 
verklaring van openbaar nut van de renovatiewerken aan de collector De Bruwaan-Serpentstraat.

13. Weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat - bestek nr. W21792013. Goedkeuring van de 
voorlopige oplevering.

Goedkeuring van de voorlopige aanvaarding van de weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat. 

14. Inname openbaar domein op de parking Lotharingenstraat - dossier IOD1152247

Het college verleent een machtiging voor de inname van het openbaar domein op de parking 
Lotharingenstraat van 2 juni 2020 t.e.m. 19 juni 2020 voor het plaatsen van twee containers tijdens de 
uitvoering van afbraakwerken.

15. Herbestemming Huis De Lalaing.

Het college gaat er mee akkoord dat verder wordt onderzocht of voor het  Huis De Lalaing in het kader 
van een herbestemming een erfpacht kan aangegaan worden met een geïnteresseerde privé-firma.

BESTUUR SPORT

16. Annulatie loopcriterium ifv corona

Het college gaat ermee akkoord dat het Oudenaards Loopcriterium 2020, een organisatie van de stedelijke 
sportdienst i.s.m. met externe organisatoren, naar aanleiding van de coronacrisis wordt geannuleerd.

17. Open water zwemmen Donkvijver

Aangezien in open water zwemmen inherent is aan de triatlonsport, stemt het college ermee in dat 
triatlonclub Rat Race Team gebruik maakt van de Donkvijver om te trainen op voorwaarde dat alle 
veiligheidsmaatregelen worden opgelegd en nageleefd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

18. Feedback scholen op voorstel subsidiedossier schoolomgevingen

Akkoord met de voorgestelde aanpassingen om de verkeersveiligheid aan diverse scholen te verhogen op 
basis van de feedback die door de scholen zelf werd aangeleverd.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

19. Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 - kohierartikel 169000627 
- ongunstig

Het college beoordeelt het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aanslagjaar 2019, 
kohierartikel 169000627 als ongunstig.

20. Onverhaalbare posten

Akkoord met de lijst van onverhaalbare posten in het kader van diverse belastingreglementen of 
retributies ten bedrage van 18.965,65 euro.

21. Oninbare posten

Akkoord met de lijst van oninbare posten in het kader van diverse belastingreglementen of retributies. ten 
bedrage van 11.710,11 euro.

22. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
59.740,13 euro.

23. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
792.949,74 euro, 59,54 euro, 7.250,00 euro, 23.056,14euro, 40.106,51 euro, 46,30 euro, -90,00 euro, 
19,16 euro, 1.403,70 euro, -408,00 euro, 689,50 euro, 9,68 euro, 83.886,06 euro, 54,41 euro, 9.250,00 
euro, 3,86 euro, 777,90 euro, 16.144,18 euro en 1.091,18 euro.

BESTUUR PERSONEEL

24. Het vaststellen van de examenjury voor de selectie van projectmedewerker klimaat. 

Vaststellen van de examenjury, belast met de beoordeling van de kandidaten die deelnamen aan de 
selectie van een projectmedewerker klimaat.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

25. SAMWD- verderzetting schooljaar 19-20.

Akkoord met de voorgestelde aanpak voor de verderzetting van het schooljaar 2019-2020, met onder 
meer het gebruik van afstandsonderwijs. De academie wordt opnieuw geopend op 1 september 2020.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

26. Gedeeltelijke en gefaseerde opstart vanaf 2 juni

Akkoord met de gedeeltelijke en gefaseerde opstart van de tekenacademie vanaf 2 juni en met één-op-één 
onderwijs vanaf 8 juni voor de leerlingen die afstuderen. Voor alle andere leerlingen blijft 
afstandsonderwijs van toepassing.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 8 juni 2020.


